
Nej	  til	  besparelser	  på	  borgernær	  velfærd	  -‐	  	  ja	  til	  investeringer	  i	  fremtiden	  

Hvis	  Enhedslisten	  havde	  magt,	  som	  vi	  har	  agt,	  ville	  vi	  søge	  nedenstående	  gennemført	  ved	  de	  
budgetforhandlinger,	  der	  pågår	  i	  Lolland	  Kommune:	  

	  

• 	  Skattestigning	  på	  1	  pct.	  af	  personindkomsten	  og	  dermed	  økonomiforbedring	  på	  godt	  60	  mio.	  	  

	  

• 	  Fjern	  besparelser	  på	  borgernær	  velfærd.	  

	  

• Der	  skal	  flere	  varme	  hænder	  til	  praktisk	  hjælp	  og	  pleje,	  	  vore	  skolebørn	  skal	  sikres	  skolebespisning	  

som	  modtræk	  mod	  lange	  skoledage,	  ligesom	  en	  borgerrådgiver	  skal	  sikre	  borgeren	  vejledning,	  
tryghed	  og	  indsigt	  i	  lovgivningen	  .	  	  

	  

• En	  udvidet	  skoletandpleje	  skal	  sikre	  tandeftersyn	  og	  forundersøgelser	  for	  personer	  på	  

overførselsindkomst	  	  og	  hjælp	  til	  de	  mest	  basale	  tandreparationer.	  Vort	  mål	  er	  gratis	  tandpleje	  til	  
alle.	  

	  

• Fremtidsinvesteringer	  i	  	  boligrenovering,	  energi,	  Nakskov	  Havn,	  lokale	  råvarer	  og	  lokal	  

bearbejdning.	  	  
	  

• 	  Lolland	  Kommune	  skal	  tage	  initiativ	  til	  en	  alliance	  med	  andre	  kommuner	  i	  vandkanten,	  der	  påtager	  

sig	  langt	  større	  opgaver	  for	  personer	  på	  overførselsindkomst	  end	  andre	  kommuner.	  Vi	  kræver	  100	  
pct.	  i	  statsrefusion	  for	  ydelser,	  der	  er	  et	  vilkår	  –	  altså	  ydelser	  som	  kommunen	  ikke	  kan	  ændre	  på.	  Vi	  

kræver	  fuld	  solidaritet	  mellem	  fattige	  og	  rige	  dele	  af	  Danmark.	  
	  

Besparelserne	  på	  borgernær	  velfærd	  skal	  tages	  af	  bordet	  

Lolland	  Kommune	  står	  over	  for	  store	  og	  smertelige	  besparelser.	  Som	  det	  fremgår	  af	  Folketidende	  den	  22.	  
august,	  skal	  udvalgene	  for	  børn-‐	  og	  skole,	  ældre-‐	  og	  sundhed	  og	  social-‐	  og	  psykiatri	  hver	  især	  spare	  store	  

beløb	  i	  omegnen	  af	  20	  mio.,	  hvis	  ikke	  der	  findes	  alternative	  løsninger.	  For	  andet	  år	  i	  træk	  skal	  et	  udvalg	  som	  
børn-‐	  og	  skole	  samt	  ældre-‐	  og	  sundhed	  foretage	  voldsomme	  og	  smertefulde	  besparelser.	  	  Nedskæringen	  
gør	  ondt	  her	  og	  nu.	  Men	  ondt	  bliver	  også	  værre	  på	  længere	  sigt.	  Hvis	  de	  offentlige	  institutioner	  skal	  spare	  

på	  den	  borgernære	  velfærd	  ikke	  blot	  til	  næste	  år,	  men	  næste	  år	  igen,	  risikerer	  vi	  alvorlige	  følgesygdomme.	  	  
Når	  vi	  presser	  vore	  ansatte,	  er	  der	  fare	  for	  øget	  sygefravær	  og	  nedbrydning	  af	  de	  arbejdsfællesskaber,	  som	  
skal	  klare	  dagligdagen.	  	  Denne	  negative	  spiral	  skal	  brydes.	  Besparelserne	  skal	  tages	  af	  bordet	  

	  
Man	  kan	  med	  rette	  spørge,	  om	  der	  findes	  alternativer	  til	  nedskæringslinjen.	  Svaret	  er	  ja!	  
	  	  	  Tilhængerne	  af	  den	  evige	  jagt	  på	  effektiviseringer	  har	  ret	  i,	  at	  der	  findes	  intelligente	  besparelser,	  	  der	  

handler	  om	  alternative	  og	  ofte	  ubureaukratiske	  og	  lettere	  måder	  at	  gøre	  tingene	  på.	  Fint	  nok.	  Men	  denne	  
type	  af	  besparelser	  rækker	  slet,	  slet	  ikke	  til	  opretholdelse	  af	  vor	  kommunale	  velfærd.	  
	  	  	  Vort	  hovedbudskabet	  er	  en	  skattestigning	  på	  1	  pct.,	  der	  sikrer,	  at	  alle	  besparelser	  på	  borgernær	  velfærd	  

tages	  af	  bordet,	  at	  velfærd	  får	  enkelte	  centrale	  løft,	  og	  at	  der	  investeres	  i	  fremtiden	  for	  at	  komme	  ud	  af	  
kommunens	  økonomiske	  klemme.	  Ved	  en	  skattestigning	  på	  1pct.	  af	  den	  kommunale	  personskat	  får	  vi	  



omkring	  60	  mio.	  De	  skal	  anvendes	  med	  omtanke.	  En	  kommunal	  skattestigning	  er	  slet	  ikke	  vores	  livret.	  Den	  

kommunale	  skat	  lader	  ikke	  de	  brede	  skuldre	  bære	  det	  tungeste	  læs.	  Men	  vi	  har	  kniven	  på	  struben.	  Derfor	  
har	  vi	  måttet	  gribe	  til	  kravet	  om	  skattestigning.	  Vi	  skal	  kunne	  se	  vore	  ældre,	  vore	  børn	  og	  forældre	  i	  øjnene.	  
	  

Skattestigning	  til	  velfærd	  
En	  skattestigning	  er	  ikke	  et	  mål	  i	  sig	  selv.	  Den	  er	  i	  den	  nuværende	  økonomiske	  klemme,	  vi	  befinder	  os	  i,	  et	  
middel	  til	  velfærd	  og	  investeringer.	  Vi	  vil	  slås	  for,	  at	  Børn-‐	  og	  skole,	  Ældre-‐	  og	  sundhed,	  Social-‐	  og	  psykiatri	  
ikke	  blot	  friholdes	  fra	  besparelser,	  men	  at	  der	  afsættes	  ekstra	  midler	  på	  enkelte,	  udvalgte	  områder.	  Det	  er	  

nødvendigt,	  at	  der	  skaffes	  flere	  varme	  hænder	  til	  praktisk	  hjælp	  og	  pleje,	  og	  at	  vi	  sikrer	  en	  ordentlig	  
skolebespisning	  i	  vore	  skoler.	  Den	  nye	  skolereform	  med	  lange	  skoledage	  gør	  et	  sådant	  initiativ	  ekstra	  
nødvendigt.	  I	  første	  omgang	  må	  vi	  nøjes	  med	  en	  mere	  beskeden	  buffet-‐anretning.	  Dernæst	  anbefaler	  vi	  

indførelse	  af	  en	  borgerrådgiver,	  der	  vejleder	  borgerne,	  behandler	  klager	  og	  af	  egen	  drift	  kan	  optage	  
kontroversielle	  spørgsmål.	  Små	  og	  store	  misforståelser	  eller	  fejlinformationer	  kan	  tages	  i	  opløbet	  og	  
klageadgang	  smidiggøres.	  Endelig	  er	  det	  et	  hjerteanliggende	  for	  Enhedslisten	  at	  sikre	  gratis	  tandpleje	  for	  

alle	  borgere.	  De	  kommunale	  midler	  rækker	  ikke	  hertil,	  men	  vi	  kan	  bane	  vejen	  herfor.	  Lolland	  Kommune	  kan	  
som	  et	  første	  skridt	  udvide	  skoletandplejen,	  så	  personer	  på	  overførselsindkomst	  får	  gratis	  
forundersøgelser,	  tandeftersyn	  og	  hjælp	  til	  de	  mest	  basale	  tandreparationer	  som	  i	  Horsens.	  	  

	  

Boligrenovering,	  energiinvesteringer,	  Nakskov	  Havn	  og	  lokale	  råvarer	  
Afgørende	  for	  en	  bedre	  kommunal	  økonomi	  er	  investeringer	  i	  fremtiden.	  Det	  giver	  øget	  skattegrundlag.	  	  
De	  hurtigst	  virkende	  investeringer	  i	  nyttige	  jobs	  er	  oprustning	  af	  miljø-‐	  og	  klimavenlige	  boligrenoveringer	  

og	  energiinvesteringer.	  Her	  har	  Lolland	  Kommune	  ligget	  alt	  for	  længe	  i	  dvale.	  Vi	  skal	  op	  på	  hesten	  igen.	  
Vore	  forslag	  hviler	  på	  finansieringer	  bragt	  til	  veje	  gennem	  lokale	  og	  regionale	  forsyningsselskaber,	  statslige	  
puljer	  og	  fremrykning	  af	  nogle	  energirenoveringer	  (kommunale	  bygningsmasse).	  Men.	  	  Det	  er	  nødvendigt,	  

at	  vi	  får	  et	  udvidet	  kommunalt	  klima-‐	  og	  energikontor	  med	  mindst	  to	  ekstra	  medarbejdere.	  Vi	  arbejder	  for:	  

• Klimaforbedring	  af	  den	  kommunale	  bygningsmasse.	  Der	  udpeges	  i	  første	  række	  fire	  fyrtårne	  på	  

mindst	  lavenergiklasse	  2020	  niveau	  (klimaskærme	  over	  og	  dermed	  minimering	  af	  energiforbrug)	  og	  
som	  tillige	  gør	  brug	  af	  bæredygtige,	  giftfrie	  materialer.	  

• At	  der	  ansættes	  en	  miljø-‐	  og	  klimamedarbejder	  til	  at	  fremme	  energirenoveringer	  i	  tre-‐fire	  vigtige	  

olielandsbyer	  efter	  de	  nyttige	  erfaringer	  fra	  Horslunde	  inden	  for	  projekt	  Mulighedernes	  Land.	  

Medarbejderen	  skal	  sikre,	  at	  alle	  vore	  olielandsbyer	  bliver	  bekendt	  med	  eksisterende	  
støtteordninger	  f.eks.	  de	  bebudede	  forhøjede	  tilskud	  til	  solceller	  i	  2016	  og	  2017	  

• At	  forvaltningen	  i	  samarbejde	  med	  Lolland	  A/S,	  REFA	  og	  de	  forbrugerejede	  selskaber	  udvikler	  

alternativer	  til	  kommunens	  olielandsbyer	  og	  enkeltstående	  husstande	  med	  oliefyr.	  	  Løsninger:	  
fremme	  af	  fjernvarme,	  leasing	  af	  varmepumper,	  REFAS	  nærvarmeforslag,	  herunder	  ansøgning	  om	  

tariffritagelse	  ved	  energibesparelser.	  

• At	  der	  udvikles	  intelligente	  og	  lokale	  anvendelser	  af	  Lolland	  Kommunes	  vindoverskud	  til	  f.eks.	  	  

el-‐bil	  forsøg	  og	  el-‐standere	  og	  i	  samarbejde	  med	  	  Lokaltog	  A/S	  batteridrevet	  togtrafik.	  Vi	  skal	  tage	  
ved	  lære	  af	  lignede	  forsøg	  i	  kommuner	  med	  stort	  vindoverskud.	  

• At	  der	  i	  samarbejde	  med	  SEAS	  NVE	  installeres	  et	  klimaoptimalt	  kommunalt	  vaskeri	  i	  Krogsbølle	  
(lavt	  energiforbrug,	  anvendelse	  af	  regnvand,	  varmepumpe	  )som	  løser	  opgaver	  for	  Park	  og	  Vej,	  

Havnens	  folk	  og	  folk	  i	  aktivering.	  



	  

	  
	  
	  

Nakskov	  Havn	  
	  
Nakskov	  Havn	  står	  over	  for	  nye	  muligheder:	  Storstrømsbroen,	  Vestas	  men	  også	  henvendelse	  fra	  Fehmarn	  
forbindelse	  om	  at	  køre	  sten	  og	  grus	  fra	  Nakskov	  havn	  til	  Rødby	  på	  jernbane	  på	  Lokaltog	  A/S’s	  strækning.	  

Dette	  kan	  gøres	  ved	  lånefinansiering,	  men	  kommunen	  må	  også	  være	  indstillet	  på	  at	  forbedre	  adgangen	  til	  
havnen	  –	  ikke	  mindst	  ved	  genetablering	  af	  havnesporene.	  Her	  er	  tale	  om	  engangsudgift.	  Erfaringerne	  fra	  
Hirtshals	  og	  Padborg	  peger	  i	  retning	  af	  øget	  krav	  om	  gods	  på	  skinner	  og	  vand,	  når	  det	  gælder	  bulkvarer	  

(sten	  og	  grus,	  foder	  men	  også	  vingekomponenter)	  

• Udvidelse	  af	  Nakskov	  havn	  ved	  lånefinansiering	  og	  kommunal	  garanti	  

• Genetablering	  af	  jernbanesporene.	  Mikroskopisk	  udgift	  

• Vi	  skal	  styrke	  livet	  på	  Nakskov	  Havn	  ved	  at	  arbejde	  for	  vidensinstitutioner	  f.eks.	  et	  teknologisk	  
institut,	  der	  arbejder	  med	  maritime	  kompetencer,	  herunder	  ikke	  mindst	  nye	  bæredygtige	  

koncepter	  for	  skibstrafik.	  
	  

Lokale	  fødevarer	  -‐	  lokal	  bearbejdning	  
Lokalt	  producerede	  fødevarer,	  der	  bearbejdes	  lokalt,	  skaber	  nyttige,	  holdbare	  jobs.	  Kommunen	  kan	  afsætte	  

en	  beskeden	  pulje	  til	  at	  styrke	  denne	  proces	  gennem	  

• 	  indkøb	  af	  lokale	  råvarer	  til	  kommunale	  institutioner	  over	  de	  næste	  fire	  år	  inden	  for	  budgetterne.	  

• fremme	  af	  lokale	  produkter	  gennem	  støtte	  til	  festivalarrangementer	  med	  lokale	  råvarer	  afsættes	  

ved	  budget	  2017	  takket	  være	  fortsat	  skattestigning	  på	  1	  pct.	  

• arbejde	  for	  forskningsinstitutioner	  til	  fremme	  af	  lokale	  produkter.	  Vi	  støtter	  en	  

anvendelsesorienteret	  økologisk	  forskning	  i	  bær	  og	  frugt	  på	  Fejø.	  
	  

Kommunalt	  oprør:	  Kommuner	  på	  kanten	  kræver	  100	  pct.	  statsrefusion	  for	  ydelser,	  
der	  er	  et	  vilkår	  
	  
Lolland	  Kommune	  påtager	  sig	  en	  lang	  række	  opgaver	  for	  personer	  på	  overførselsindkomst,	  der	  er	  mere	  

omfattende	  end	  andre	  kommuner	  og	  som	  i	  nogle	  tilfælde	  er	  et	  vilkår,	  vi	  ikke	  kan	  ændre	  på.	  Vi	  tænker	  på	  
ydelser,	  vi	  ikke	  kan	  forebygge	  os	  ud	  af.	  Det	  gælder	  førtidspension,	  anbringelse	  af	  børn	  her	  og	  nu,	  
bortadoption	  af	  spædbørn,	  handicapområdet	  m.v.	  På	  disse	  vitale	  områder	  må	  det	  store	  samfund	  til	  

lommerne.	  Her	  må	  vi	  kræve	  100	  pct.	  statsrefusion.	  	  Vi	  må	  sammen	  med	  andre	  kommuner,	  der	  er	  i	  nøjagtig	  
samme	  situation	  som	  Lolland	  Kommune,	  lægge	  et	  vedvarende	  og	  stigende	  pres	  på	  staten	  i	  fuld	  
offentlighed.	  Den	  såkaldte	  incitament-‐økonomi,	  der	  gennem	  dalende	  statsrefusion	  kræver,	  at	  kommunerne	  

finder	  penge	  ved	  at	  strenge	  sig	  an	  gennem	  grænseløse	  effektiviseringer,	  er	  plat	  umulig	  på	  disse	  områder.	  
Stands	  dette	  nedværdigende	  komediespil.	  

	  
Lolland	  Kommune	  må	  træde	  i	  karakter	  sammen	  med	  ligesindede	  kommuner.	  Et	  kommunalt	  oprør	  
efterlyses!	  Det	  er	  her,	  vi	  har	  nøglen	  til	  en	  geografisk	  ligeværdig	  fremtid.	  


